Bekanta er med
scoutkårerna på nätet:
w w w. m u n k s n a s s p e j a r n a . f i o c h
www.munksnasflickscouter.fi

Välkomna till Scoutbasaren!
Lördagen den 6 december 2014 kl. 12–14,
Scoutkällaren, Kadettvägen 2.
Munksnäs Scoutvänner är en understödsförening för scoutkårerna Munksnäs Flickscouter
och Munksnäs Spejarna. Scoutvännernas intäkter utgörs av medlemsavgifter samt försäljning
på den traditionella basaren på Självständighetsdagen. Alla intäkterna går till scouternas
verksamhet i form av förläggningar, läger, material och program.
Allas insats behövs särskilt inför den omfattande renoveringen av scoutkällaren
2015--2016, som kommer att betyda ekonomiskt kärva tider för verksamheten.

Vi räknar med att alla kan bidra med någonting till basaren: matvaror, bakverk, lotterivinster
och presentkort eller andra donationer. Maträtter och salta bakverk brukar ha särskilt god
åtgång. Vänligen hämta matvarorna till basaren samma dag, senast kl. 11.30. Övriga bidrag
hämtas till scoutkällaren fr.o.m vecka 48. Mötestiderna finns på kårernas nätsidor.
Lotterivinsterna dock senast torsdag 4.12. kl 12.00. Man får också gärna hjälpa till med
försäljning under basaren.
Matvaror: bröd, pajer, lådor, inläggningar, kakor, sylt, saft, etc.
Kafé: smörgåsar, kakor, tårtor och småbröd samt kaffe/te/saft
Lotteri: delikatesskorgar och snabblotterivinster, presentkort
Lopptorg: leksaker, spel, diverse prylar, ej kläder
Boktorg: barn-, ungdoms- och vuxenböcker
Mete för de minsta: småsaker, godis, klistermärken
Vargungarna lagar senap till försäljning, och det behövs många små glasburkar
typ Piltti. De borde hämtas till scoutkällaren senast före mötet 1.12. Tack i förväg!

OBS: Har du en Muncca-college eller kårskjorta hemma som ingen använder? Donera din
tröja till basaren!
MATLAGNINGSTALKO I HÖGSTADIESKOLAN
Det är roligare att pyssla tillsammans inför scoutbasaren, med gamla och nya bekanta!
I år har scoutvännerna den unika möjligheten att hålla två matlagningstalkon i högstadieskolans
fina och stora hushållssal, med ingång helt nära scoutkällaren.
Vi kommer att baka, laga mat och sötsaker och kanske också sylta eller safta, beroende på
tillgången på råvaror. Meddela om du kan donera särskilda ingredienser – resten köper vi.
I salen ryms det riktigt många att laga mat på en gång, men för att kunna förbereda ber vi nu
om preliminära förhandsanmälningar till
Talko 1 på torsdag 4.12. kl. 15--21
Talko 2 på fredag 5.12. kl. 15--21
Kom gärna också för en kortare tid, om du kan! Både gamla och nya deltagare är
välkomna, kom modigt med!
Anmälningar tas emot av anna.merjamaa@pp.inet.fi
Vi tror att alla scoutfamiljer och scoutvänner vill vara medlemmar i understödsföreningen och
även medverka till en lyckad scoutbasar. Medlemsavgiften är 20 € . Värva också släkt och
vänner till medlemmar, många vill säkert stödja scoutverksamheten i Munksnäs.
Kontakta oss gärna! Med vänlig scouthälsning,
Styrelsen för Munksnäs Scoutvänner r.f. genom
Carl Backlund, calleb@welho.net , 040-572 6235
Nina Gran, nina.gran@hel.fi , 050-552 1199
Anna Merjamaa, anna.merjamaa@pp.inet.fi, 050-525 0210
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